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Indiĝenaj Popoloj estas la kuratoroj de netrotakseblaj naturaj kaj kulturaj valoroj, lli estas 
ankaŭ la portantoj de esencaj saĝo kaj. scio. Kaj tamen tre malmultaj registaroj konsideras 
ilin egalrangaj partneroj, aŭ eĉ nur respektas iliajn elektojn aŭ apogas iliajn aspirojn. La 
daŭranta ruinigo de iliaj vivmedioj, iliaj lingvoj kaj iliaj mondoj, domaĝas al ni ĉiuj. La 
Jardeko por la Indiĝenaj Popoloj, proklamita de UN (1995-2004) ŝajnas ne bremsi tiun 
negativan evoluon.
Malgraŭ tio, la Organizoj de Indiĝenaj Popoloj atingis rimdrkindain rezultojn dum la 
pasintaj Jaroj!
Indiĝenaj Popolaj devis ĉiam batali por siaj rajtoj. Ĉie en la mondo, ili staras antaŭ similaj 
viv-minacaj defioj. Multaj Organizoj de Indiĝenaj Popoloj nun kunlaboras por teksi 
tutmondan reton, por inversigi ta tajdon de detruo, lli konscias, ke pli intensa interŝanĝo de 
informoj, scioj kaj spertoj grave akcelus la divastigon de kreemaj kaj efikaj alternativoj kaj 
tiel grave utilus al ili ĉiuj. Tamen, libera komunikado inter Indiĝenaj Popoloj estas ankoraŭ 
limigita.
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Antaŭhistorio de la ID-oroiekto
Joses Carlos, brunka indiano matenmanĝas kun Bessie Schadee kaj Sylvain Lelarge en 
Wassenaar (Nederlando) en la belega salono de ilia privata lingvolernejo.
B.: Kiu povus esti la plej granda helpo por la indiĝenaj popoloj?
J.C.: Se ni havus komunan lingvon, ni multe pli bone povus kunagadi....

• z ;

Kaj tiam kiel vizio aperis la bildoj de la ID-p roj ekto....

rurcnucuo/.

Krei fonduson, kontakti la koncernajn instancojn, sendi centojn da leteroj, faksoj kaj 
telefonvokoj, serĉi okazon renkonti la indiĝenojn, elekti el inter ili reprezentantojn por la 
trejnado, trovi lokon, tempon, instruistojn, komputilojn, sponzorojn, ellabori la programojn, 
studmaterialojn, pretigi la instruhelpilojn, ekkrei la hejmpaĝojn, trovi........ monon, aĉeti
flugbiletojn, serĉi bonvolajn eksterajn kunlaborantojn, tradukigi kantojn kaj tekstojn al la 
pontolingvoj, aranĝi la lingvolernejon kaj trejni la kunlaborantojn, prepariĝi por la 
interkulturaj difenecoj... manĝi kaj ripozi antaŭe ...... iri al la flughaveno.... ja alvenas la 
unuaj partoprenantoj...
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Alvenis Ie rne ni ni oj el Papuo N ov-G ineo, Maroko, Ruando, Burkino, Usono (Alasko), 
Rusio, Kosta-Riko, Gvatemalo, Ĉilio, Barato. .
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Multe kontribuis al tio la kurskomenca Sankta Fajro, ĉe kiu ĉiu salutis la grupon en sia 
nacia lingvo, sen traduko, kun multe da emocioj....
Ĝenerale la matena instruado komenciĝas je la 9ahoro, ofie ni estas kune ĉiuj, en kvar 
lingvogrupoj, okazas komunaj sesioj, kelkfoje por (mal)etaj taskoj ni formas grupetojn, 
ĉiam ĉeestas tradukistaj instruistoj por ĉiu lingvo, kiuj kunlaboras, kunagas, se necese 
interpretas en la kvar pontolingvoj; anglafranca, hispana, rusa. Por ĉiu tago ili havas 5-8 
paĝon tekston en Esperanto kaj paralele en la pontolingvo, kiun ni prilaboras laŭ fi 
sugestopedia metodo, /a esperanta versio estas laŭtlegata (ofte kun muziko) kaj ili povas 
ŝtelriĝŭĉdi la tradukojn por sekvi la enhavon, kiu lingve tute ne estas simpla, kaj enhave 

la vivo de indiĝenaj popoloj, ktp...
Okazas ankaŭ formala instruado, sed ĉio per tre aktiviga metodo, eĉ ne unu minuton ili 
povas resti senatente.
Laforfŭĝantaj rigardoj jela unua metro certe alfrontas iun gramatikaĵon, iun dekoraĵon, 
per kiuj ni plenigis la murojn, kaj ĉiun liberan spacon. La po-paraj dialogoj estas tre ŝatataj 
de ili, kiam post la preparoj ili mem elektas partnerojn kaj ekzercas laŭte la tekstojn en 
granda brua ĥaoso..
lli tre ŝatas ankaŭ la kantojn, kaj ĉi tie mi danku vin pro la helpoj, ja havi la tekstojn en E- 
o kaj en ĉiuj lingvoj estas ankaŭ via merito. La liston de la plej popularaj kantoj (ĉu POP-o- 
listo?) estus ankoraŭ tro frue anonci, sed en la unua fiko staras Gvantanamera....
Okazas instruado ankaŭ posttagmeze (sed fakte ĉie kaj ĉiam dum la tago kaj nokto) kun 
iom da paŭzoj.
Vespere ni havas naciajn vesperojn, lunde tiu de la franceparolantoj, marde la 
hispaneparolantoj, merkrede la ruseparolantoj kaj ĵaŭde la angleparolantoj. Mi travivis 
dum tiuj vesperoj la plej belajn horojn kiujn mi ĝis nun spertis en internacia medio.

Ĉu vi povas imagi...KIEL..

• dancis nia Don Ĥuano, la junulo el Maroko por plaĉi al la junulinoj, kaj kiom embarase li
montris sian multekostan subpantalonon por la ĉeestantoj prezentante sian kostumon?

• kortuŝe eskis aŭskulti la klarigon pri la tri goriloj (blindaj surdaj kaj mutaj se temas pri
afrikaj problemoj kaj genocido) de la ge-ruandanoj,

• ĉarme kaj lerte ludis per ostetoj la bele vestitaj, tre inteligentaj tuaregaj junulinoj el
Burkina Paso, en kies landoj fi analfabetismo de inoj estas pli granda ol 90 procenta,

• emocie parolis el Centra Ameriko majaoj, kaj el inter ili kakĉikeloj; Loida klarigis la
motivojn de sia vestaĵo, Ruben bonege gitarludis kaj deklamis poemon, kiun ĉiu plene 
komprenis kaj travivis danke al la emociplena prezentado kaj la universala temo (amo)

• la brankoj rakontis pri tio, kiel iliaj gepatroj estis punataj se ili provis paroli sian patrinan
lingvon en la lernejo...,

• samiojfen norda Rusio) kiuj inventis la skiojn, havas 6-8 monatojn neĝon kaj malvarmon,
duhi sesmonatoj nur sun on kaj poste nur malhelon, kiel ili montris vestaĵojn, faritajn el 
la felto kaj de boaco kaj la afrikanoj fute ne komprenis kiucele ili bezonas tiujn aferojn
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• belan robon bavis kaj dancis ŝor-ino, kiu venis el la proksimeco de Mongolio,
• komlo reprezentanto prezentis legendon kaj desegnaĵon pri la origino de la popolo, aŭdigis

; muzikon kaj ĉion akompanis belega ekspozicio de man-artaĵoj
• kortuŝe povas esti partopreni b(H)aratari vesperon kun kandeloj, preĝsalutoj al la gravuloj

(Bessie, Sylvain kaj la maljuna kaj respektata persono el Garasio)kaj rita dancado de 
manipuroj, el kiuj la fraĝila virino ĉarme kaj inteligente parolis pri la indiĝena movado 
en Hindio/Barato

• konvinkite, ke temas pri nur sia nacia kanto, Siddaraj en laga rasia lingvo kantis al ni la
kanton “Ni venkos....” We shall overcome..”

• la geviroj el Papuo Nov-Gineo preskaŭ fortimigis la publikon, ja Snam enkuris la ĉambron
kun forta ĉas-krio, kun sagoj pafpretaj, preskaŭ nuda, pentrita, ornamita per hund- 
dentoj (montras riĉecon, kontraŭ kiu li povus aĉeti plurajn edzinojn, sed havas nur 
unu!!! kaj ne volas pli), konkoj, el arba ŝelo farita “jupo”, plumaro sur kape; Sarah 
same en manefarita vestaĵo, el-ŝnura jupo, surkape plumaro... lli dancis, kaj rakontis 
interesajn aferojn pri siaj vestoj, kutimoj, respondis al la tre scivolaj demandoj de la 
publiko^

• imprese sonis laEkste rekanto” (kantita de ekstero) de la malpli kaj malpli silentema
tlingita indiano, kiu tute solviĝis parolante pri sia kulturo, la vivo kaj leĝoj de la 
alaskaj triboj, pri sia “Korvo-triboklano”, kiom bongustaj estisla de Alasko kunportitaj

• J<f^ multajn gravajn demandojn, kunlaboros
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televidilon, sed lerte majstras komputiladon kaj en la malmultaj liberaj minutoj volonte 
sidas apud El Mokhtar kaj helpas lin lerni kiel uzi tiun misteran aparaton.

• Enla najbara ĝardeno oni kultivas kukurbojn kaj havas azenon, kiun Fati provis rajdi, 
sedladzeno estis obstina kaj ne ekmarsis ...... je grandaĝojo de Fati

♦ Ruben (kakĉikelo el Gvatemalo) ŝatus vivi en norda Rusio ĉe sameoj, sed nur dum la 
vintrojn li tre ŝatas dormi:

(

/:

Veterprognozo: "
Ĝis nun senpluva, sed ja morgaŭ ni havos ekskurson (per bicikloj!!) al la dunoj kie ni vizitos 
la naturon (antaŭ ol vidi Hagon kaj la laŭdirite civilizitan mondon sekvontsabdte), do ni 
esperas, ke ankaŭ tiam ne pluvos!!!!
Cetere por Siddharaj, Snam kaj Sarah, Fati,.... estas malvarme, necesas puloveroj, dum 
kelkaj ĝuas la varman veteron kaj eĉ ŝtrumpetojn ne bezonas.

,ĥKelkaj aliai programoj:
Tuttaga bicikla ekskurso ĉe la dunoj kaj maro kun lokaj helpantoj, vizito de Hago, 
dutaga studprogramo ĉe komputila centro, gastigo de esperantistoj kaj sponzoroj, 
komunaj kantadoj, vizito de televida stabo, filmistoj, altrangaj gastoj, senfinaj noktaj 
babiladoj, matenaj meditadoj ĉirkaŭ la sankta fajro ........ amikiĝoj, spert- kaj 
adresmterŝanĝoj,.... plorplenaj adiaŭoj.....je unu semajno post la finiĝo de Ia kurso 
dekoj da leteroj unu al la aliaj..... kelkaj skribigis per la kursfine ricevita portebla
komputilo.
Kaj tiu ĉi estis nur la unua kurso, ĝin sekvos ankoraŭ pli malpli 20 ĉar la kompleta 
vizio estas ke en 2005 jam reprezentantoj de 250 indiĝenaj popoloj povus havi 
komunan lingvon, havos inter si amikan rilaton, povos komuniki ene de la kunkreita 
hejmpaĝo kaj ĉion pere de ESPERANTO.
La grandioza projekto por ni Ĉiuj donis neimagitajn spertojn surkampe de kunlaboro, 
interkulturaj diferencoj kaj pedagogiaj spertoj, larĝigis nian mondrigardon kaj konojn 
pri la mondo, evoluigis niajn, empatiajn sentojn.
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kontaktiĝi en la estonteco helpe de la moderna tekniko, tra la komputila reto.
Kaj en novembro venos indiĝenoj el i.a. Barato, Indonesio, Maroko, Kosta-Riko, 
Meksiko, Niĝero, Peruo............................

Por pli da informoj kai helpproponoi por la sekvaj kursoj bonvolu kontakti: Svlvain 
Lelarge, tel: 00 31 70 51 77 523, fakso: 00 31 70 51 766 82, retpoŝto: 
sylvain.lelarge@usa.net aŭ Katalin Smideliusz: smidik@fsd.bdtf.hu

Katalin Smideliusz
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NdlR: Kiel mi povas trakti konfliktojn produktive kaj senstrebe en mia laboro kiel 
instruisto, edukisto aŭ pedagogo? Kiel mi povas uzi konfliktojn en la klaso aŭ en la 
grupo kiel pedagogian ŝancon por ŝanĝi la konfliktan konduton ĉe infanoj kaj junuloj? 
Kiel povas ekesti nova konflikta kulturo en lernejoj aŭ pedagogiaj ejoj? La sekva 
kontribuo estas la unua artikolo de planita serio, kiu traktos la kampon de konstruiva 
konflikta prilaboro. La nuna donas bazajn informojn pri konfliktoj. La posta kontribuo 
traktos la metodon mediaciado. La tria parto priskribos projekton, en kiu oni edukas 
infanojn en lernejoj, por ke ili estu perantoj en konfliktoj. Ekzercojn, kiujn oni uzas 
en diversaj programoj por bredi konflikt-perantojn, vi trovos en la kvara parto, Sabine
___  A

Trenner, socialpedagogo, verkas tiujn kontribuojn. Si specialiĝis pri konflikta 
A

manaĝerado kaj mediaciado. Ĝuu la konfliktumadon dum la sekva jaro! Ek, ni 
konfliktu!

Sabine Trenner:
Traktado de malŝatata ĝenaĵo: Vivu la konflikto!

&

k

Konfuzo pro konflikto
Sociala konflikto estas interago inter agantoj (...), en kiu almenaŭ unu el la agantoj 
travivas malakordiĝon en pensado/imago/perceptado kaj/aŭ sentado kun la alia(j) 
agantoj), kaj dum la kunagado okazas malhelpo farata de unu aŭ pluraj aliaj agantoj. 
[laŭ Olasi, p. 14/15]



ĝuDetruiva konflikta traktado
Konata afero: kvereletoj komence, poste 
personaj insultoj: jen ĝi kreskas, la konflikto. 
La diversaj rigardo-perspektivoj pri certaj 
problemoj iĝas riproĉoj kontraŭ la alia 
persono kaj donas informojn pri ĝia 
karaktero, ĝiaj intencoj kaj motivoj. Anstataŭ 
trakti la komunan problemon, oni vidas en 
la alia persono la problemon.

bildo 1: La alia persono estas rigardata kiel 
problemo (grafikaĵo de Mathias Neumann)

En la plej multaj konfliktoj la enhavoj 
ŝanĝiĝas, kiam la konflikto plifortiĝas. 
Komence estis nur unu problemo, sed pli
multaj kaj aliaj aperas. La interparoladoj pri la problemoj iĝas pli senkonkretaj kaj 
ĝeneralaj. La problemoj prosperegas donante senton de konfuziĝo kaj sensolveblo. 
Finfine la komunikado iĝas pli nerekta kaj neakurata. La kontraŭuloj ne plu havas 
tiom da kontaktoj unu kun la alia, sed pli kun homoj, kun kiuj ili interkonsentas. Kun
la kreskanta intenso kaj la emocia konfuzo kunas la malaperanta kapablo aŭskulti kaj 
komuniki. Kontentigajn rezultojn oni ne plu atingas. La konflikto finas en sak-strato, 
neelirebla por la kontraŭuloj sen helpo de ekstere.

Konstruiva konflikta traktado
bildo 2: De nekontentiga al kontentiga konflikta sistemo - laŭ Ury 
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Konstruive traktadi konfliktojn signifas 
serĉi solvon por la problemo sen ataki 
la personon de la alia flanko. Ĉiuj 
koncernuloj transprenas kune la 
respondecon pri la problemo kaj 
komune serĉas solvon.

bildo 3: La problemo estas ekkonata 
kaj ili kune solvas la komunan 
problemon.
Same kiel diferencendas inter homo kaj 
persono validas diferenci inter pozicio 
kaj intereso. Pozicio, aŭ pli konkrete 
la firmiĝintaj imagoj kiel oni solvu la 
problemon, ofte ne kongruas. 
Interkonsenti tial ŝajnas esti ne ebla. 
Sed la bazaj interesoj - kaj tiuj finfine 
gravas - povas esti solvataj 
diversmaniere. Kiam ĉies interesoj 
estas videblaj ili eble generas solvojn, 
kiuj plenumas la interesojn de ĉiu 
flanko.

Du fratinoj kverelas pri oranĝo. Ambaŭ volas havi ĝin. Finfine ili interkonsentas 
duonigi la frukton. Unu prenas sian duonon, manĝas la fruktaj on kaj forĵetas la 
ŝelon. La alia forĵetas la enaj on kaj uzas la ŝelon, ĉar ŝi volas baki kukon helpe de ĝi.

i

A 

La anekdoto montras, ke ne ĉiam el arbitracia decido sekvas kontentiga solvo. Ce tiu 
ekzemplo montriĝas, ke eĉ el diversaj interesoj povus sekvi optimala solvo, se la 
pozicioj MI VOLAS LA ORANĜON ŝanĝiĝus al esprimo de interesoj MI VOLAS 
MANĜI LAFRUKTAĴON; MI VOLAS LA ŜELON POR BAKI. Sciante la interesojn 
pli facile eblas trovi komunan solvon, pli bonan. La procedo de konstruiva konflikta 
prilaboro kontentigas ambaŭ flankojn kaj tial plibonigas la interrilatojn.

Ofte en konfliktoj temas ne pri la surfaca, videbla temo, sed pri io, kio jam pasis, sed 
ne estis prilaborita. Eble temas pri miskomprenoj, bataloj por akiri potencon ktp. el 
antaŭa tempo. Necesas akrigi okulojn, orelojn kaj sentojn por percepti la verajn fonojn 
de tiuj akutaj konfliktoj. Tamen ni ne traktu la personecajn problemojn (tion ni prefere 
lasu al terapiistoj kaj psikologoj), sed nur la konfliktajn fonojn, kiujn ni povas solvi 
per konstruiva konflikta prilaboro. Iliaj ĉefaj fonoj estas jenaj:
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- diversaj interesoj kaj bezonoj (vidu la oranĝo-ekzemplon)
- vunditaj sentoj, emociaj interesoj (ekz. deziro akiri aprobon, laŭdon)
- ĝenitaj interrilatoj (ekz. pro dependecoj aŭ diversaj potencoj)
- intrapersona) problemoj (ekz. troa ordemo, troa hontemo, timoj)
- diversaj valoroj (ekz. pri libereco)
- miskomprenoj, komunikaj miskomprenoj, mankantaj informoj kaj el tiuj sekvaj 
diversaj rigardo-perspektivoj
- strukturaj kondiĉoj (ekz. distanco, mediaj kondiĉoj, politika subpremo, ekonomia 
maljusteco).
bildo 4: Multaj kialoj kunas (kaj la videblaj kaj la fonaj), sed videblas ofte nur tiuj, 
kiuj akutas.

t

o

akuta konflikto/ 
afera konflikto
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La diversaj fonoj interrilatas kaj influas reciproke unu la alian. Tiel miskomprenoj 
kreas negativajn sentojn, generas aferajn konfliktojn, malhelpas al normalaj interrilatoj. 
Tial ofte la elira kialo por la videbla konflikto estas nura duagradaj o; ankaŭ aliloke ĝi 
en aliaj cirkonstacoj verŝajne iam videblus. Sed aliflanke necesas ĝin trakti, Ĉar ĝi 
esprimas akutan problemon, kiu bezonas solvon.

De batalo de Ia argumentoj al kreo de novaj solvoj
ĉu la problemo solvendas tuj sur ĝia videbla tereno aŭ ĉu necesas trakti unue la 
fonajn kialojn dependas de tio, kiam la solvo de Ia afera konflikto ne plu 
pri®Estigeblas. Normale, dum diskutoj/argumentadoj pri la prii aŭ la kontraŭo de iu 
afero, aperas jena malavantaĝo: poluseco de la konflikto. Sekve unu flanko gajnas, Ia 
alia malvenkas.
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Disvolvado de solvoj estas metodo por krei novecajn solvojn por kompleksaj 
problemoj. Dum argumentado, intertraktado kaj problemsolvado fokusas kio jam 
ekzistas, disvolvado de solvoj rigardas antaŭen al tio, kio kreendas. Naskiĝos solvo, 
kiu antaŭe ankoraŭ ne estis. Dum la procedo de tiu metodo povas okazi devojiĝoj, 
provokoj, neregula evoluigado. Gravas, ke la rezulto estas malferma, ke la vojo al la 
celo ne estas barita pro daŭraj logikaj pravigoj kaj kontroloj. Gravas, ĉu la rezulto 
plenumas sian celon aŭ ne. Tiu ĉi metodo konformas kun la celo de konstruiva konflikta 
prilaboro. Jen flankon ĉe flanko la kontraŭuloj kune serĉas solvon por la komuna 
problemo kaj eblas por ili trovi eĉ novajn, nekutimajn solvojn.

Mediaciado: ĝiajn bazojn kaj regulojn mi prezentos en la sekva artikolo. La aliajn 
konfliktsolvajn metodojn, kiuj estas arbitrecaj, ni ne traktos en tiu ĉi kunteksto. Povas 
esti, ke vi nun grumblaĉas al mi dirante, ke tamen juĝejoj havas siajn rajtojn ekzisti 
kaj ke arbitra solvo certe ne malofte trovas bonan solvon. Nu, estu tiel.

Por ŝpari argumentojn kaj tempon mi proponas elprovi/fari jenan ekzercon/ rolludon, 
kiu daŭros dudek minutojn kaj pli klarigas ol kvindekpaĝa skriba teksto:
Kreu grupon konsistantan el tri personoj, Du (A kaj B) estas geedza paro, kiu divorcas. 
C estas persono, kiu decidas en via kverelo, respektive en la dua etapo helpos al vi 
trovi solvon.

ru
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♦ Kio helpis, kio malhelpis?
♦ Kiajn sentojn vi havis, kiam post la unua etapo estis farita la decido?
♦ Kiajn sentojn vi havis, kiam vi en la dua etapo serĉis komunan solvon?
♦ Kiel sentis C, kiam li/ŝi ne povis demandi aŭ komenti en la unua etapo?
♦ Kiel vi trovis decidon en la dua etapo?

Uzita literaturo:
C. Besemer: Mediation - Vermittlung in Konflikten. Freiburg 1995
E. De Bono: Konflikte. Neue Losungsmodelle und Strategien. Dŭsseldorf 1989.
F. Glasl: Konfliktmanagement. Ein Handbuch fur Fŭhrungskrafte und Berater. Bern/ 
stuttgart 1994
K. Faller, W. Kerntke, M. Wackmann: Konflikte selber losen - Mediation fur Schule 
und Jugendarbeit. Mŭlheim 1996
R. Fisher, W. Ury: Das Harvard-Modell. Sachgerecht verhandeln - erfolgreich 
verhandeln. Frankfurt a. M.- New York 1984
C.R. Mitchell: The structure of international conflict. London 1981
W.L. Ury, J.M. Brett, S. Goldberg: Konfliktmanagement. Wirksame Strategien fur 
den sachgerechten Interessenausgleich. Frankfurt/New York 1991

Surfote: Sabine Trenner gvidas mediaciadon en Berlino 1997
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Materialo de kunveno dum la Metodika Seminario, ligita al la 33a Konferenco de 
ILEI, Karlovy Vary (Ĉeĥio) la 9-an de aŭg. ’99
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havis la eblon studeti la interretajn instrumaterialojn per lerneja komputilaro. Estas 
grava paŝo konatiĝi kun la jam ekzistantaj eroj, analizi, pritaksi ilin unue, kaj poste 
ekverki pliajn, altkvalitajn kaj altirajn lernmaterialojn. Estu nun instigo tiu artikolo 
por ĉiuj legantoj de IPR. Ek al recenzado kaj kreado!
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Sekvu do la fabelkomencoj el Elektitaj fabeloj de Jacob kaj Wilhelm Grimm, en 
traduko de Kabe el 1906$aŭ la teksto reaperinta en la jaro 1985a, eldonita tiufoje de 
Artur E, Utis, Sarbrŭcken:
Estis antaŭ jaroj rega.. (Ora birdo); Estis iam maljuna kaprino... (Lupo kaj sep 
kapridoj); Estis iam fiŝkaptisto kaj lia edzino... (Fiŝkaptisto kaj lia edzino); Estis iam 
tajloro, kiuhavis tri filojn... (Tablo kovru vin, orazeno kaj bastono el sako); Estis iam 
homo maljuna kiel la mondo... (Maljunaavo kaj nepo); Estis iam granda milito, kaj 
post la milito multe da soldatoj estis eksigitaj... (Kamarado Gaja);. Estis iam du fratoj, 
unu riĉa, alia malriĉa... (Du fratoj); Estis iam maljuna reĝo... (Fidela Johano); Estis 
iam malriĉa virino, kiu naskis filon... (Tri oraj haroj de T diablo); Estis iam homo, 
lerta en multaj metioj... (Sesope oni trairas la tutan mondon); Estis iam malriĉa 
kamparano, nomata Kankro... (Doktoro ĉioscia); Estis iam juna homo kiu sin dungis 
kiel soldato... (Ursa felo); Estis iam homo, kiu havis trifilojn... (Tri fratoj); Estis iam 
malgranda knabineto, senpatro...(Ste\ofte\&rofi, En dezerto inter montoj estis iam 
malgranda domo... (Paŝtistino de anseroj apud puto); En la tempo jam de longe pasinta



vivis reĝo... (Reĝo rano aŭ fiera Henriko); Apud granda arbaro vivis malriĉa 
lignohakisto... (Joĉjo kaj Margenjo); Ĝi okazis iam en la mezo de l'vintro... (Neĝulino); 
Tajloreto sidis en somera mateno sur sia tablo ĉe la fenestro kaj ĝoje kudris per ĉiuj 

fortoj... (Kuraĝa tajloreto); e vespere malriĉa kamparano sidis ĉe la faj tujo kaj 
miksis la karbojn... (Knabo-Fingro); La edzino de riĉa homo ekmalsanis... 
(Cindrulino); Malriĉa vidvino loĝis en izolita dometo... (Neĝulino kaj Rozulino); 
Patro havis du filojn.... (Fabelo pri unu kiu migris por ekkoni la timon);Kiam Dio, 
kreinte la mondon, volis difini la longecon de T vivo de ĉiuj kreaĵoj, la azeno venis... 
(La longeco de 1’ vivo); Vidvino havis du filinojn... (Maljunulino Holle); Homo havis 
azenon-,. (Bremenaj muzikistoj). Joĉjo, servinte sep jarojn ĉe sia sinjoro, diris 
“'Sinjoro, mi volus reveni al miapatrino... ” (Feliĉa Joĉjo). En tempoj malnovaj migris 

foje grandegfilo sur granda vojo... (Senditoj de 1’ morto).
Diference de la “stumbladinta” Ludoviko Lazaro Zamenhof, Kabe neniam uzas 
artikolecan unu: li elplumigis formojn kiel estis reĝo, estis maljuna kaprino,..... homo, 
... malgranda knabineto ktp. Oni povas trovi en dek kvin komenco frazoj la simplan 
preteriton de la plej simpla verbo (estis). Mi estas trovinta en du lokoj la verboformon 
vivis, same en du lokoj la simplan preteriton de alia simpla verbo: havis. Sekvas, nur 
po unu-dufoje, verboformoj kiel okazis, sidis, ekmalsanis, volis (difini), venis, diris, 
nfigfis.

. • . • • •-
En la jaro 1966a aperis tre leginda libro de Julio Baghy, kun titolo: Ĉielarko (antologio 
de fabeloj, originale en verso reverkitaj - laŭ difino de la aŭtoro). Ankaŭ ĝiajn ™ 
alitipajn - fabelkomencojn mi trovas citindaj:
Kara edzo, Alo Dino, kion vi preĝpetas?... (Dino kaj la edzina ruzo); En ĝangalo 
muĝe bruis... (Mvajnun kaj Nandar); La laga lazuro lante lulante balancas lotuson 
lunluman.,. (Mewng Ĉiang kaj Van); Ĉe mara bard’de Estonio, sur Muhu, insulet' 
prokŝimcp.. (Knabinoj de Muhu); Mahadeva, la pradio, tre tedita de /’ nenio post 
decido kreon ludis'. Id malpteneon liplenŝutis... (Mahadeva kaj la unua virino); Vivis 
iam aŭ neniam / diras la fabelo ~ / brava, paca kaj sagaca /reĝo en kastelo. /Sur si 
kronon, sub sitronon /li ja reĝe havis, /ĝis limlando de la lando /lia leĝo gravis... 
(Sagaca knabino).

Eble meritas la suban apartan alineon la sekva fabelkomenco:
Hej, infanoj karaj, nun vin forte tenu, 7 ek al fablomonda kun mi migri venu! /Ni 
rapide kuros trans cent montojn, marojn,/ retro en la Tempo eĉ pli ol miljarojn;’ / 
per sepmejlaj paŝoj miaj botoj saltas, / post momento, vidu, ni ĉe celo haltas. ./ 
(Uraŝima).
Mi daŭrigu pli strikte: Prostelpovo brilas vesto kaj ŝuplando; mi zigzage vagis tra T 
mirinda lando Zatovfi: Kiam la Tempone havis nomon, /komencon,
fazojn, finon, 7 la Dio kreis ~ nigran homon / dirante la destinon (KuA fariĝis la

ila sio i®
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blanka homo?); Petro estis grasa knabo / kun pomvangoj, dika kapo; post satigo li 
senage/ronke dormis m?/cte, tage... (PigraPetro); Dun konsiliĝoen divano / ekstaris 
grandveziro: 7 Indulge donu, ho sultano / permeson por foriro! (Deziro de 
grandveziro); En fora foro fabellando / afliktis reĝon kaj popolon / malica Sorĉo, 
plage granda... (Minsrelo kun ĉohgurio).
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En la jaro 1983a oni povis enmanigi al si la unuan fojon la volumon Hungaraj'fabeloj 
Elektis kaj tradukis ilin Maria Benczik. Fabelkomencoj en tiu kolekto 

estas; .
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Kelkfoje parencaj aŭ samfontaj fabeloj havas diferencajn titolojn kaj komencojn: 
Grimm-Kabe: Estis iam tajloro, kiu havis tri filojn (Tablo kovru vin, orazeno kaj 
bastono el sako); Benedek - M. Benczik: Vivis iam maljuna tajloro kiu havis tri 
/i/p/u. (La ora bastono).
La formulo Ĉu estis, ĉu ne estis..., vidita ĉe E Szilagyi kaj ankaŭ en la kolekto de 
Maria Benczik, klare, estas provo imiti la hungaran kutiman fabelkomencon Hoi 
volti hoi nem voli (laŭvorte, kaj iom malklare ankaŭ por hungaroj: la partecan 
demandon pri loko ’Kie estis, kie ne estis’ en Esperanto anstataŭas tuteca demando: 
ĉi tiu propozicio (Cu estis, cu «e estis) eble estas subordita al ia imagata ĉefa propozicio: 
‘mi ne scias’. La lok-difmoj de Szilagyi (trans lafabelmaro, trans la Fabeloceano) 
imitas la hungaran formulon az Ĝperencids tengeren (is) tui. Kiel la mezepokaj 
monaĥoj tradukante malfacilan latinaj on uzis plurajn hungaraj ojn, ankaŭ Szilagyi 
prezentis ĉi-okaze du solvojn de unu tasko. Sed li uzis la du formojn alterne, ne en la 
sama loko.
La fabelkomencoj de Kabe, kiel dirite, estas kortuŝe kaj klasike simplaj, senartikolaj 
kaj senartifikaj, plej ofte laŭ la modelo estis/vivis (iam) iu.

La celo de Doko evidente estis meti en ĉiun fabelkomencan frazon vorton kun la 
radiko esperant-. Krome li bone imitas tradiciajn, popolfabelojn komenco kliŝojn. 
Bichsel ofte serioze karakterizas la ĉefan figuron de la fabelo jam en la unua frazo. 
Malgraŭ kaj preter ĉio, plej bele kaj ŝajne sendepende de rekta modelo povis komenci 
fabelon Julio Baghy - rememoru la ekzemplon el la fabelo
iam aŭ neniam |diras la jabe^^ kaj sagaca \ reĝo en kastelo. Sur si
kronon, sub si tronon 'Vii. ia reee havis, j eis limlando dela lando [lia leso gravis I
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Raita Pyhala, prez. de ELFI
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Ĉu unika kurso? 

Dum la unua semajnfino en septembro okazis 16-hora fulmokurso por li-persona 
entuziasma grupo en arbara nordfinnlanda municipo Taivalkoski. La aĝoj de la 
grupanoj variis de 10 ĝis 55. La plej junaj studis helpate de siaj patrinoj. La etoso 
estis unika. La kurson gvidis prezidanto de ELFI, kiu loĝas tro fore por regule instrui. 
Post novaĵo en Ret-info Ia grupo jam ricevis kuraĝigajn mesaĝojn el 9 landoj, kaj tial 
ili decidis daŭrigi memstare per ĉiusemajnaj sesioj. Neniu vera instruisto haveblas, 
sed retpoŝtan aŭ telefonan helpon ili havas de ELFI. Kiel lemolibrojn ili uzas “Egaleco 
kaj paco per Esperanto” de L. Forsman, “Ludu kun ni” de E. Formaggio, “Dek 
Demandoj” de C. Kohrs, spicite de Mazi-filmajoj. lli jam trovis ankaŭ kelkajn 
retkontaktojn, kio bone instigas ilin. Loka civitana instituto disponigas la klasejon 
kaj honorarion al la gvidanta membro.u

Korekto 
“Mi afable informas, ke en la raporteton en IPR 99/3 “Polaj E-instruistoj renkontiĝis 
en Krakovo” enŝoviĝis ~ ne kulpe dela Redaktoro ~ neprecizajo: la Esperantologian 
- Didaktikan Konferencon de la Pola Sekcio de ILEI partoprenis ne pli ol 30, sed pli 
ol 60 personoj”.

Eŭropa Kalendaro 
instruhelpilo ne nur por la lii 

[pri LOI kaj la Eŭropa Kalendaro
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kun citaĵoj en esperanto pri la Konvencio de UN pri la infanaj rajtoj akceptita en 
1989. Ĉiun monaton akompanas ĉarma foto pri infanoj el diversaj partoj de la mondo. 
La simpla belaspekta, kajerforma kalendaro en grandeco A4 pendigeblas ekzemple 
super vian skribotablon por ke vi daŭre memoru pri ĝiaj mesaĝoj (inter aliaj): Artikolo 
3 : La bono dela infano ĉiam havu la unuan prioritaton.
La kalendaron sveda esperantista grupo kreis por apogi la agadon de Pacamanta Es~ 
peranto-Rondo en Mwanza, Tanzanio, kie helpe de la enspezoj oni instalos sunenergian 
kuirilon kaj donas laborebl oj n por pluraj esperantistoj.
Mirinda kunlaboro, apoginda projekto. Se ankaŭ vi volas helpi, kontaktu la eldonistojn: 
LUNDS ESPERANTOKLUBO, c/o Lange, Bredgatan 27, SE-222 21 LUNO, Svedio, 
aŭ rete: Kalle.Kniiviladfsvdsvenskan.se
Bona donaco jarfine pbr la membroj de via klubo kaj asocio; Unu ekzemplero kostas 
5 respondkuponojn (plus 1 por la sendokostoj) aŭ egalvaloran landan valuton.

Kalle.Kniiviladfsvdsvenskan.se


lupo.

La kvin libretoj tradukiĝis en bona esperanto. La simplaj frazoj estas kompreneblaj 
por infanoj, ĝueblaj je vesperaj enlitigaj rakontoj, eble ankaŭ dumkursaj lecionoj. 
Multaj bestonomoj, leksiko pri la naturo povas facile enkapigi al la infanoj, la 
rakontetoj edukas al la etuloj la internajn leĝojn de la naturo, ties komprenon kaj 
estimon. La firma bindado certigas ke la libroj eltenas la oftan trafoliumadon, la belaj 
ilustraĵoj tion, ke la infanoj volonte faros tion.

La ĉarmaj infanlibroj de Inga Borg, tradukitaj al Esperanto kaj eldonitaj antaŭ pli ol 
10 jaroj de la Eldonejo Progreso haveblas ankoraŭ kontraŭ favora prezo.
Mendu la kompletan serion de kvin libretoj nun kontraŭ entute 100 SEK (ĉ. 25 NLG) 
inkluzive la afrankon ĉe:

LUNDS ESPERANTOKLUBB, c/o Lange, Bredgatan 27, SE-222 21 LUND
Aŭ rete ĉe: Kalle.Kniivila@sydsvenskan.se

Katalin Smideliusz

Ni anoncas la aperon de NOVA LERNILO por la projekto INTERKULTURO:

OKULO
Jen abunde ilustrita internacia 
lernolibro por junaj komencantoj, kun 
multaj plenkoloraj bildoj. Celataj estas 
ne nur “Ok-uloj” - sed “uloj” de ses- 
ĝis dek. La verko estas tute en Espe- 
ranto kaj kuraĝigas dialogadon pere de 
simplaj frazoj, tuj de la komenco. 
Unuapaĝe, oni salutas, tuj renkon-tante 
transitivan verbon kaj la akuzativon: 
“Li salutas min.” La kajero enhavas 280 
radikojn, el kiuj 40 estas verboj - 
transitivaj kaj ne, sed precipe konkretaj 
kaj aktivaj, (preni -on, levi -on, montri 
-on, porti -on, doni -on al -o ktp) kies 
signifon infanoj povas bone ekzerci 
pere de fizikaj movoj. Ene estas kanto,

IPR 99/4 ♦ 27
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Okulo, kajero I, Stefan MacGill, ILEI, Budapest, 1999. Ilustris Mdnika Molnar, kun
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Urso-kurso: La imua kajero (recenzo)
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Leciono 1: Koloroj
Instruaĵoj (18 leksemoj): Saluton, mi 
estas urso blua, verda la, kaj, 
(mal)granda.
Kolora presado uzita. Kolore oni 
elstarigas la adjektivan finajon. Liter- 
kompletigaj kaj krucenigmecaj 
ekzercoj postulas aktivan uzon de la 
materialo. Fine aperas la apuda 
papago, kolorigenda laŭ numeroj, 
kvankam la numer-nomoj ekaperas 
nur en la sekva leciono.

Leciono 2: Bestoj
Instruaĵoj (15 leksemoj): besto-nomoj, 
substantiva finaĵo, numeroj 1-5. 
Plurala finaĵo kaj ĝia adjektiva 
akordigo: “Estas kvar bluaj kaj ruĝaj 
testudoj”.

Leciono 3: Numeroj
Instruaĵoj (13): sidas, kuŝas. Numeroj 6-10. Sur, sub. Dom-partoj. Kiom da. Kalkul- 
ekzercoj. Memor-mapo por dek unu bestoj. Kajero-meze sur kartono estas aro da 
koloraj eltondeblaj kartoj kun numeroj, koloroj kaj bestoj, taŭgaj por domen-ludado. 
Poste, la komenco de serio “La Rakonto de Zamenhof’.

Leciono 4: Formoj
Instruaĵoj (14): jes, ne, ĉu, staras, geometriaj formoj, aŭ, en. Oni devas kolorigi bildojn 
laŭ instrukcioj, legeblaj kaj aŭdeblaj, poste respondi al jes/ne demandoj. En la formoj, 
laŭ tangrama maniero, oni povas formi bestojn. Fine, memor-mapo pri la numeroj.

Leciono 5: La korpo
Instruaĵoj (22): adjektivoj, de, ĝi, ili, korpo-partoj, vi, desegnu, mia, tre. Laŭ aŭdeblaj/ 
legeblaj instrukcioj, oni devas desegni robotojn, kies korpopartoj estas geometriaj, 
koloraj kaj grandaj/malgrandaj, longaj, dikaj ktp, elektante la ĝustan formon el kolekto. 
Identigi beston laŭ korpo-priskriboj. Memor-mapo pri formoj.
Leciono 6: La familio
Instruaĵoj (14): parenco-vortoj, -in-, objekto-nomoj, ‘de’ por indiki apartenon. Ekz: 
La okulvitroj estas sur la nazo de avino-urso.

IPR 99/4 ♦ 29
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Antute: EUR 18,20

Konferenca kaso Dazzini:
Ron Glossop (Usono), Hans ten Hagen (Nederlando), Kaltagiruna E-grupo, Luise
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Pro la lastatempa demisio de ILEI-sekretario Atilio Orellana Rojas, 

necesas trovi novan sekretarion kiel eble plej baldaŭ! Tiurilate la Elekto- 

Komisiono petas vian tujan helpon. Bonvolu komuniki antaŭ la 3l-a 

de decembro 1999 al Doreteo Holland (ret-poŝte 

72644.2450@compuserve; helik-poŝte 5140 San Lorenzo Dr., Santa 

Barbara CA 93111-2521 Usono) viajn sugestojn por kandidatoj) por 

tiu posteno, kies ĉefaj taskoj estas:
♦ Pretigi tagordojn por kunsidoj de la komitato kaj estraro.

♦ Protokol(ig)i tiujn sesiojn kaj senprokraste distribui la rezultojn.

♦ Administri la membraron kai komitaton de la Ligo, liverante

♦
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34-a ILEI-KONFERENCO

. x.l ■■■■"-,          ,        — ,.■■■■  ■ ,

ESPERANTO-CENTRO KVINPETALO
FR- 86410 Bouresse, FRANCIO\__________________________>

Konferenca programo
La Temo: Lingvo-lernado serve al interkultura edukado. Informoj pri la enhavo de la 
programo aperos en IPR2/00 Intertempe prelegproponoj estas avide invititaj. Unue 
bonvolu kontakti Jennifer Bishop, ĝis la 15-a dejanuaro ĉe 20 Park House Gardens, 
E. Twickenham, TW1 2DE, Anglio; daŭre e-poŝte: 
esperanto@education.monash.edu.au

Dum la Konferenco okazos ‘C’ Seminario kaj diplomiga ekzameno por fariĝi Cseh- 
instruisto. La interesitoj povas ricevi pli da informoj ĉe Internacia Esperanto Instituto, 
Riouwstraat 172, NL-2585 HWDen Haag, Nederlando: telefono + 31 70 355 66 77. 
Fakso: +31 70 358 44 22, < ieiOOl (elkori do ni ine, ni

Surfote: grupo de (eks)estraranoj dum la 33-a Konferenco (C.D.Lorenzi, A. O.Rojas, 
S.MacGill, B.Andreasson, B.M.Kim-Lindblom, J.Bishop, M.L. Torre) NdlR: la rezolucio 
de tiu konferenco estas tradukita al la franca, itala, korea, litova kaj rusa. Tiujn 
tekstojn povas disponigi laŭpete la Prezidanto de ILEI.
IPR 99/4 ♦ 34
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Es^er^nto-Ceiifrti
KVINPETALO, Francio 

\konferenca numero; J 

Temo: Lingvo-lernado serve al interkultura edukado
Ĉiu aliĝanto uzu apartan aliĝilon, fotokopion aŭ samformatan paperon. Bv tajpi aŭ skribi preslitere
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Loĝeblecoj. La partoprenantoj havos kvar loĝeblecojn: en dividita ĉambro: ĉe 
Kvinpetalo mem, en dividita ĉambro ĉe vilaĝanoj, ĉe hotelo je 6 aŭ 12 km for de 
Kvinpetalo aŭ ĉe la tendumejo (prezoj dela du lastaj estas anoncotaj en IPR 1/00). La 
prezoj estas indikitaj en Eŭroj. Tranokto: 19 EUR/nokto. Manĝoj: 22 EUR/tago. (Estas 
kalkulita por partoprenantoj dum la tuta Konferenco, ses vespermanĝoj, 6 
matenmanĝoj kaj kvin tagmanĝoj.)
Tuttaga ekskurso al FUTURSCOPE inkluzivas tagmanĝon (32 ELR).

li

FUTURESCOPE estas giganta altteknologia temparko situante 8 km norde de Poitiers. 
Ĝi provizas kolekton de kvazaŭaktualaj veturoj kiuj altiras Ia spektantaron enla agon sur 
la ekrano* tiel ke oni havas la senton flugi, esti fulme jetita laŭ skideklivo aŭ kvazaŭ 
katapultita tra la sunsistemo dum vertiĝindukta 3-D koŝmaro. Ne rekomendita por tiuj 
kun malforta temperamento.
La futurismaj kinejoj kuŝas en pluraj hektaroj de verdaĵo ĉirkaŭ serio de lagoj, por viziti 
ĉiun el la 15 ekranoj necesas sufiĉe multe marŝi. Krom la filmoj, ĉiuj en Ia franca, troviĝas 
ankaŭ laserdistrajo, ‘La Symphonie des Eaux1, spektaklo de muziko, koloro kaj efektoj 
enfokusigitaj en la dancantaj fontanoj.
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SEKCIESTROJ

de ILEI

Albanio: Bardhyl Selimi, 
Rr. Maliq Muco, Pali. 50, ap. 3, 
AL-Tirana

Argentino: Teresita Alaniz, 
El Ombŭ s/n, AR-5801 Alpa 
Corral

Aŭstralio: Jennifer Bishop, 39 
Hill Street, Hawthom, Victoria 
AU-3122 H: esperanto® 
< 'ducation, monash. edu. au

Belgio: Raymond Wylleman, 
A. Vermeylenstr. 65, BE-8400 
Oostende

Brazilo: Elvira Fontes, Rua 
Machado de Assis 243, ap. 11, 
BR-04106-010 Sao Paŭlo (SP)

Britio: Malcolm Jones,
I Regent Avenue, Skipton, GB- 
North Yorkshire BD23 1AZ

A A

Ĉeĥio: Jana Melicharkova, 
CZ-696 02 Ratiŝkovice 938 
H: mmelicharek@iol.cz

Ĉinio: Zhang Danchen, 
General Foreign Languages 
Dept., 29-34 North Part, 
Huazhong Normal University, 
CN-430070 Wuhan 
H: zdchen@public.yvh.hb.cn

Finnlando: Raita Pyhala,
Jykyrintie 3,
I 1-69440 Lestijarvi,
H: raita.pyhala@lestijarvi.fi

Francio: Marie Malezieux-
I lunninck, Grand rue, FR-86410 
Bouresse

Germanio: Michael J.
Scherm, Von Thŭrheimstr. 47, 
DE-89264 Weissenhom

Hungario: Jozsef Nemeth, 
Kilian ltp. 75/9, HU-8500 Papa 
H: nlalt@konyvtar.c3.hu

Irano: Hamzeh Ŝafii, P.O. 
kesto 17765-184, IR-Teheran 
H: ilei.ir@esperanto.org

Italio: Maŭro La Torre,
Viale Bardanzellu 117, 
1T-00155 Roma
O: m.latorre@uniroma3.it

Japanio: Masumi Suzuki, 
Inokashira 3-5-12, Mitaka-shi, 
Tokio, JP-181-0001

Katalunio: Pedro M. Martin
Burutxaga, Ctra. EstaciĜ 2 A-5- 
2, ES-17300 Blanes, Hispanio 
&.:p marti 10@pie.xtec. es

Kroatio: Ivan Bekavac-Basiĉ,
Kuŝlanova 59,
HR-10000 Zagreb

Kubo: H. Jiminez, Apartado 
5120, CU-10500 Ciudad de la 
Habana
H: kubesp@ip.etecsa.cu

Nederlando: Hans ten Hagen,
Middenweg 587,
NL-1704 BH Heerhugowaard
H: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

Norvegio: Bjom Thuv,
Aroyveien 33, NO-3135 Torod
H: bthuv@c2i.net

Pollando: Maria Majerczak, 
ul. Armii Krajowej 7, m. 122, 
PL-30 150 Krako w

Rumanio: Prof. Popa Florica, 
Str. Eroilor 29, ap.7.
RO-1900 Timisoara

Rusio: Irina Gonĉarova,
Moloeznaja 38-10, Odincovo 2,
Mosk. obi. RU-143000
H: ab2928@mastak.sitek.ru

Svedio: Bertil Andreasson, 
Sodra Rorum pl. 455, SE-24294 
Horby 'A.bertil. andreasson@ 
horby.mail. telia. com

Svislando: Francois Randin,
Str. Vallombreuse 14,
CH-1004 Lausanne
H: ilei.ch@esperanto.nu

Togolando: Attiogbe-
Agbemadon B., Mensah, T. I. E.
To, B.P. 13169, Lome-TOGO,
H: esp.togo@cafe.tg

Usono: Doroteo Holland, 5140 
San Lorenzo Dr, Santa Barbara, 
CA 93111-2521 (US)
H: 72644.2450@compuserve .com

REPREZENTANTOJ 
de ILEI

Armenio: Lida Elbakjan, 
Moldovakan 26/2, kv. 52, 
AM-375062 Erevan

Bosnio kaj Hercegovino:
Nimeta Kulenoviĉ, Branica
Sarajeva 15/V, BA-71000
Sarajevo

Ĉilio: Hector Campos Grez, 
Casilla 231, Curico, CL-Septima 
Region S:strigo@ctcreuna.cl

Danio: vakas

Estonio: Helgi Hromova,
Pk. 94, EE-3053 Keila 

Hispanio: Pedro M. Martin
Burutxaga, Ctra. Estacio 2 A-5- 
2, ES-17300 Blanes
Q.:pmarti 10@pie.xtec. es

Islando: Loftur Melberg,
Skolabraut 1,
IS-220 Hafnarfjordur 

Israelo: Murjan Josef,
P.K. 1289, IL-61012 Tel-Aviv 

Jugoslavio: Radoj ica Petrovic,
Bui. Oslobodjenja 36, YU-32000
Cacak
H: radp@emi.yu

Kongo: Ngangu Nduantoni- 
Bakidila,
B.P. 13, CG-Lukala (Bas-Zaire)

Kostariko: Hugo Mora 
Poltronieri, Apartado 4981, 
CR-1000 San Jose
H: miaumiau@pop.racsa.co.cr

Koreio: So Ĵin Su, Dept. de 
Ekonomiko, Universitato Kang- 
nam, Kugali Kihung-up, Yon- 
gin-gun, Kyonggi-do KR-499- 
900 H: so@kns.kangnam.ac.kr

Litovio: Algimantas Piliponis,
Karolinisiu 3-93,
LT-2044 Vilnius

Nov-Zelando: Gwenda Sut- 
ton, 12C Herbert Gardens, 186 
The Terrace, NZ-Wellington 1 
H '.Sir_Lancelot@compuserve. com

Portugalio: Joao Jose Santos 
Rua da Escola, lote 57 - r/c esq 
Vale Grande, PT-1675 Pontinha

Slovenio: Manja Zlatnar-Moe, 
Miliĉinskega 66, SI-1000 
Ljubljana.
H '.Marija. ZLatnar@guest. arnes. si

Ukrainio: Sveti ana Fedotova, 
P.O. Kesto 88,
UA-253222 Kiev

Uzbekistano: Eŭgeno S.
Perevertajlo, Ab. kesto 140, UZ- 
700000 Taŝkent, CIS
H: eugeny@esper.gimli.com

Venezuelo: Prof. J.E.
Bachrich, Apartado VE-70782, 
Caracas 1071 A
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L ABORKONI IS IONOJ
Ekzamena: Atilio Orellana Rojas (prezidanto), Hans ten Hagen (sekretario de elementa 

kaj meza niveloj)
Elekta: Doroteo Holland (adr. kovr. 3), Agneta Emanuelsson, Gwenda Sutton
Kontrola: Bertil Andreasson, Martha Andreasson, Bo Sandelin
Lerneja: Marija Beloŝeviĉ, Jennifer Bishop, Renato Corsetti, Stefan MacGill, (leza 

Kurucz, Maŭro La Torre, Raita Pyhala
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten Hagen
Terminara: Maŭro La Torre

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
IEI: Intemacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, 

Nederlando
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 B.l Rotterdam, 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj). Reprezentanto de ILEI: Francois Lo Jacomo, 42 quai de 

la Loire, FR-75019 Paris, Francio

MEMBRIGO AL ILEI KAJ PAGADO POR ALIAJ SERVOJ
ILEI estas jure registrita ĉe la komerca ĉambro en Den Haag sub numero 27.181 064 
La membreco inkluzivas ricevon de kvar numeroj de IPR jare. Turnu vin al via landa 
sekcio, kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Por pagi rekte al la internacia II I I, skribu 
al la kasisto.

Kasisto de ILEI: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockens gata 102, SE-136 62 I lan inge; 
tel. (+46 8) 777 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>, postĝirkonto: 6821 I 7 7.

Membro-kotizoj: A-landoj (laŭ UEA-divido): 14 EUR, B-landoj: 8 EUR. Simpla abono 
sen membreco: 18 EUR.

Pro altaj banko-kostoj, evitu bankĉekojn kaj eĉ internaciajn poŝtoĝirojn; taŭge plenumita 
Euroĉeko plej bonas. Alia pagmaniero estas al UEA: UEA, Nwe. Binnenvveg 176. 3015 
BJ Rotterdam, pĝk 37 89 64. UEA akceptas kredit-kartajn pagojn. Klare indiku la celon 
de la pago. Kontoj ĉe UEA: ilek-a (ĝenerala), juna-1 (Juna amiko) kaj pike-b (Projekto 
Interkulturo). Detala listigo de pagmanieroj al UEA aperas sur p. 37 de Jarlibro 1999. 
Prefere informu senpere la kasiston de ILEI pri la enpago.

Interreto
http://lps.uniroma3.it/ilei Bazaj informoj pri ILEI kun ligoj al aliaj paĝoj 
http://lps.uniroma3.it/eins La diskutejo E-INSpri Esperanto-instruado 
http://lps.uniroma3.it/eler Tabelo de Esperanto en lernejoj (E-LERnejoj) 
http://lps.uniroma3.it/kler Kvazaŭlernejo "Tibor Sekelj"por la Projekto 

Interkulturo.

www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto, junaamiko@esperanto.nu Juna Anako 
www.hungary.net/esperanto/tend-tag.htm Tendaraj Tagoj (angla priskribo)
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